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چکیده
این پژوهش به تبیین جامعهشناسی طایفهگرایی و تأثیر آن بر الگوی
انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسالمی پرداخته است ،جامعه
آماری شهروندان ساکن در شهرستان نورآباد میباشند 500.نفر به
عنوان نمونه تعیین و به صورت سهمیهای مبتنی بر گروه سنی  18سال
به باال ،جنس و منطقه محل سکونت (همه مناطق شهرستان نورآباد
ممسنی) متناسب با حجم جمعیت جمعآوری شده است که تا حد امکان
معرف جامعه و متناسب با هدفهای پژوهش باشد .پایایی پرسشنامه از
طریق حد نصاب ضریب الفای کرونباخ و روایی پرسشنامه ( با استفاده
از تحلیل عاملی تأییدی) ،روایی سازه صورت گرفته است .یافتهها نشان
میدهد مردان بیش از زنان و شهروندان مجرد بیشتر از متأهالن کنش-
های انتخاباتی را انجام میدهند ،پس از آن با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری و با احتساب خطاهای اندازهگیری سایر متغیرهای
پژوهش به ترتیب (رقابت بر سر منابع کمیاب  0/82درصد ،طایفه گرایی
 0/45درصد ،تفکر سیاسی اصالح طلبی 0/37درصد ،فشار گروهها
0/31درصد ،رأی دادن جماعت 0/27درصد ،تعصبات شدید طایفهای
 0/23درصد ،خانواده افراد  0/17درصد ،احساس همبستگی و تعلق
طایفهای  0/14درصد ،قدرتنمایی قومی0/14درصد) تأثیر را بر الگوی
انتخابات مجلس داشتهاند .اما طایفهگرایی در بین پایگاههای اقتصادی
اجتماعی و تحصیالت مختلف یکسان بوده و تفاوتی وجود نداشته است.
کلیدواژه :طایفهگرایی ،الگوی انتخابات ،مجلس شورای اسالمی،
مشارکت سیاسی ،شهرستان نورآباد ممسنی.
تاریخ تأیید 1399/05/05
تاریخ دریافت 1398/04/12
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مقدمه
یکی از شاخصهای توسعه سیاسی در جهان کنونی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
خود است که این امر از طریق رقابت سیاسی سالم و کارآمد به وقوع میپیوندد .این شاخصه
معموالً در کشورهای توسعه یافته با عنوان الگوی مشارکتی و فعال تبیین میشود که عاملی
برای مشارکت در عرصههای سیاسی و اجتماعی است .اما در کشورهای جهان سوم و در
حال توسعه ،نحوه رابطه حامی-پیرو یکی از موانع اصلی گذار به دموکراسی محسوب
میشود که نمونه بارز آن را میتوان در نظامهای صرفاً مبتنی بر طایفهگرایی مشاهده کرد؛
زیرا جهتگیریهای سیاسی اقوام و طوایف به کانالیزه شدن و تک ساختی شدن نظام سیاسی
منجر میشود (سجادی قیداری و همکاران .)20 :1395 ،به عبارتی دیگر در جوامع سنتی
روابط مبتنی بر گرایشهای سنتی بر عالئق و انتخابات مردم آن جامعه تأثیر میگذارد.
مهم ترین موقعیتی که در جامعه دموکراتیک برای مشارکت سیاسی شهروندان فراهم
میآید ،برگزاری «انتخابات» و «رأیگیری» از عموم شهروندان است .این فرایند امکان
دست یابی به تصمیمی مورد اجماع درباره نحوه اداره سیاسی جامعه را مهیا میسازد .عالوه
بر این ،میتوان انتخابات را بنا به ماهیت جمعی و کمیتپذیر1تصمیمگیری در آن ،محل
تجلی اراده نهایی عموم شهروندان به حساب آورد (علویپور .)36 :1391 ،به بیان دیگر
انتخابات یکی از عرصههایی است که مردم نظرات و خواستههای خود را در آن بیان نموده
و به گونه غیرمستقیم در فرایند سیاستگذاری عمومی مداخله میکنند .در جریان انتخابات،
کاندیداها ،گروهها و احزاب سیاسی تالش میکنند تا برای کسب قدرت ،بر پایه اصول
سیاستی متفاوتی با هم به رقابت بپردازند و در صورت انتخاب ،سیاست موردنظر خود را به
اجرا گذارند (طالب و همکاران .)168 :1389 ،این انتخابات در کشورهای مختلف گونههای

مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی دارد که هرکدام بر پایه قواعد انتخاباتی خاصی برگزار می-

شود.
با اینحال ،متغیر انتخابات و مشارکتسیاسی در کشورهای مختلف تحتتأثیر عوامل
مختلفی قرار می گیرد .به عنوان مثال در برخی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته،
مؤلفههای سنتگرایانه نظیر گرایشهای قومی ،طایفهای ،قبیلهای ،مذهبی و نژادی بر عرصه
انتخابات تأثیر میگذارد .بنابراین در بررسی دالیل ،چرایی و علل مشارکت مردم در انتخابات

 . 1میزان آرای شمارشپذیر.
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باید به مؤلفههای سیاسی و اجتماعی نیز توجه نشان داد .بهطور خاص این اثرگذاری در
کشورهای چندفرهنگی نظیر کشور ایران آثار گستردهتری برجای میگذارد .ایران کشوری
چند قومیتی است و تاریخ سیاسی آن در مقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره
خورده است .نقش طوایف گاهی مثبت و گاهی منفی است .صرفنظر از این نقشها ،گاهی
درون این گروهها و هم چنین در بعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل میگیرد که
آثار تخریبی آن ،امنیت و آسایش مردم را به خاطر قتلها و کشتارهای بیامان ،سلب مینماید
و این یکی از مشکالت اجتماعی است .هنوز در گوشه و کنار کشور ایران بعد از گذشت
این همه دگرگونیهای اجتماعی و تغییرات فرهنگی ،آثار ناگوار پدیدهای به نام نزاعهای
جمعی و درگیریهای قومی و قبیلهای ،طایفهای مشاهده میشود ،هنوز خشونت و نزاع از
جمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از ایرانیان ،شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت
اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب میشود (پورافکاری .)3 :1383 ،در جامعه
چندقومی ایران که حدود 12درصد از شهروندان آن غیرفارس هستند ،قومیتها و طوایف
متعددی دیده میشود .این تنوع قومیتی با عناصر و مؤلفههای (تیره و طوایف) بین آنان پیوند
یا گسست ایجاد کرده است؛ چنانکه احساس طایفهگرایی و خویشاوندگرایی در میان طیف
وسیعی از جمعیت کشور کتمانناپذیر است .تردیدی نیست که خاستگاه علل بسیاری از
وقایع و رخدادها در جامعه ناشی از وجود خرده فرهنگهایی است که همعرض و همسو با
فرهنگ ملی رشد و توسعه نیافتهاند؛ بلکه به دلیل تأثیرپذیری از نظام طایفهای در بستر
اجتماعی خود و در درون مرزهای جغرافیایی با ویژگیهای ژئوفیزیکی خاص و منحصر
مانده است ( نیازی و همکاران.)2 :1396 ،
طایفهگرایی اساس ًا مبتنی بر رجحان یک گروه نژادی ،طایفهای و فرهنگ اجتماعی
مشخص بر گروههای دیگر است که در آن انجام تصمیمگیریهای سیاسی مبتنی بر گرایش-
های طایفه ای بوده و در تضاد با توسعه سیاسی است؛ زیرا توسعه سیاسی ،فرایند
دموکراتیزاسیون مبتنی بر نهادینگی ساختارهای سیاسی برخوردار از جامعه مدنی و چرخه
مسالمت آمیز قدرت از طریق وفاق بین نخبگان و تفکیک و افتراق بین ساختها را در بر
می گیرد ،اما دستیابی به چنین سطحی از توسعه سیاسی در تصمیمگیریها نیازمند گذار از
تعصبات قومی و طایفهای است .پدیده طایفهگرایی اجتماعی -سیاسی عمدتاً در اجتماعات
محلی با ساختارهای طایفهای مشاهده میشود که تداوم آن میتواند اثرات منفی متعددی
مانند بیانگیزگی سایر گروههای اجتماعی و انحصارطلبی قدرت سیاسی شود .نمود عینی
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طایفه گرایی در تصمیم گیریهای سیاسی عمدتاً در شرایط انتخاباتی تشدید میشود (
سجادی قیداری و همکاران .)19 :1395 ،در این میان شهرستان ممسنی به عنوان یکی از
شهرستان های استان فارس از جمله مناطق جغرافیایی پیرامونی کشور است که هنوز عناصر
سنتی خود را حفظ کرده است .این شهرستان در طی سالیان متمادی زندگی عشیرهای و سنتی
داشته است ،به طوری که هویت جغرافیایی و طایفهای یکی از نیرومندترین عوامل اثرگذار
بر پایگاه رأیآوری نمایندگان این حوزه انتخابیه را شکل میدهد .شهر نورآباد ویژگیهایی
چون شیوه زیست عشایری ،خویشاوندگرایی و احساس تعلق به طایفهای خاص را از دیر باز
حفظ کرده است .طایفهگرایی و وجود احساسات و روحیات قوی آن که از ویژگیهای
ساختار سنتی ایلی و قبیلهای میباشد در بین اهالی مشهود و چشمگیر است.
در این تحقیق میخواهیم به بررسی جامعه شناختی طایفهگرایی و تأثیر آن بر الگوی
انتخابات مجلس هشتم ،نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در شهرستان نورآباد ممسنی
بپردازیم .بنابراین این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که طایفهگرایی در
شهرستان نورآباد در الگوی رایدهی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسالمی چه
تاثیری داشته است؟ و اینکه طایفهگرایی در انتخابات اخیر نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته
است؟
.1-1پیشینه پژوهش
.1-1-1پژوهشهای داخلی

شمسالدینی ( )1389در تحقیقی با عنوان «انتخابات و طایفهگرایی با تأکید بر روند
انتخابات مجالس پنجم تا هشتم شورای اسالمی در حوزه انتخابیه ممسنی» پرداخت .نتایج
تحقیق حاکی از نقشآفرینی پررنگ هویت طایفهای در جهتدهی به گزینش نماینده در
کلیه دورههای رأیگیری مورد بررسی دارد که این اثرگذاری عموماً به دلیل مشارکت
سیاسی افراد بر مبنای پایداری به اصول و سنن نانوشتۀ ایلی در راستای برخورداری از منافع
شخصی و عمومی میباشد .رومینا و صادقی ( )1394نیز در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر
طایفهگرایی بر الگوی رأیدهی؛ مطالعه موردی :شهرستان نورآباد ممسنی» پرداختند .نتایج
نشان داد گرایشهای طایفهای -مکانی در الگوی رأی سه نماینده ،تأثیر کمی داشته است.
اما در الگوی رأی نمایندگان در دور  5،6،7،8و  9تأثیر چشمگیری داشته است .نیکفر و
اکبری ( ،)1394در تحقیقی با عنوان «بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان نورآباد؛ در نهمین
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی» به بررسی رفتارهای انتخاباتی در این شهر پرداختند.
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نتایـج ایـن مطالعـه نشـان میدهد کـه در جمعیـت مورد مطالعـه در شـهر نورآبـاد عواملـی
چون سـاختارهای قومـی -قبیلهای و نخبـگان اعـم از سیاسـی ،قومـی و مذهبـی رابطه
معناداری با مشـارکت انتخاباتـی دارنـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،پاسـخ دهنـدگان عوامل مذکـور
را مؤثـر بـر جهـت دهـی آرای خـود دانسـتهاند .همچنین سجادی قیداری و همکاران
( )1395نیز در تحقیقی با عنوان «تحلیل رابطه طایفهگرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی
در شرایط انتخاباتی( مورد مطالعه :شهرستان نورآباد ممسنی)» به این نتیجه رسیدند که بین
دو متغیر طایفهگرایی و توسعه سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین نگرشهای
محلی طایفهای یکی از عوامل کلیدی بوده که در توسعه نیافتگی سیاسی این شهرستان نقش
داشته و به علت عبور ناقص شهرستان از مراحل توسعه سیاسی نظیر انتخابات ،منجر به تثبیت
نظام فکری طایفهگرایی شده است.
 .1-1-2پژوهشهای خارجی

گیمپل و تام کو ( ،)2004در مقالۀ خود با عنوان «اصـرار بـر نژاد سفیدپوست در سیاسـت-
هـای نیواینگلنـد» بـه ایـن نتیجـه رسیدند شهرهایی که به گروههای قومی اروپایی توجه
بسـیار دارند ،تمایل آنها به جمهـوریخـواهی اسـت در حـالیکـه شهرهایی که گروههای
جدید مهـاجر در آن سـاکن شـدهانـد به طرز انکارناپذیری قوانین دموکراتیک محکمی
دارنـد .حتـی پـس از محاســبۀ وجــود منـابع دیگــر ،تمــایالت سیاســی و گرایشهای
رأیگیری گذشته نتایج مجدداً تکرار شد .مکنزی ( )2004نیز رابطه شبکههای اجتماعی،
مذهبی و بسیج غیرمستقیم و مشارکتسیاسی سیاهپوستان را بررسی کرد .هدف اصلی این
پژوهش ،بررسی این موضوع بود که چگونه بحثهای سیاسی غیررسمی در کلیساها به عنوان
منبع غیرمستقیم بسیج سیاسی افراد عمل میکند .نتایج نشان داد تعامل و ارتباط با نهادهای
مذهبی موجب دریافت اطالعات سیاسی مهم میشود و شهروندان را به مشارکتکنندگان
فعال فرایندهای سیاسی تبدیل میکند .نـوریس و مـدس ( ،)2005در آخـرین مطالعات
تطبیقی خود از  12کشور آفریقایی شـامل زیمبـاوه ،ماالوی ،غنا ،لسوتو ،بوتسـوانا ،تانزانیـا،
نامیبیـا ،مـالی ،زامبیـا ،نیجریه ،آفریقای جنوبی و اوگاندا معتقدند کلید فهم رفتارهای
انتخاباتی و حزبی در جوامع کشاورزی ،سنتی و در حال گذار به دموکراسی ،پدیده قومیت
است .برانتون ( )2009در پژوهش خود ،اهمیت نژاد و قومیـت را در انتخابـات مقـدماتی
کنگـرۀ آمریکـا بررسـی کـرد .نتـایج به دست آمده نشان میدهد نژاد و قومیـت منطقـهای
بـا تعیـین نامزد متعلق به گروههای اقلیت مـرتبط اسـت .عالوه بر این ،وجود نامزدهای
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انتخاباتی متعلق بـه گروههای اقلیت بر رقابـت انتخابـاتی در انتخابـات مقـدماتی تأثیرگـذار
هستند.
پژوهشهای مطرح شده در باال هرچند در بررسی موضوع طایفهگرایی و یا حتی تأثیر
طایفهگرایی بر انتخابات در نورآباد ،با موضوع حاضر نیز همسو هستند ،اما آنچه باعث تمایز
پژوهش حاضر از سایر پژوهشهای شده است ،توجه به تأثیر طایفهگرایی بر انتخابات هشتم
تا دهم مجلس شورای اسالمی در شهرستان نورآباد ممسنی است که تا به امروز در پژوهش
خاصی بدان پرداخته نشده است .از این جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری است.
 .2مبانی نظری؛ نظریههای مشارکت سیاسی
نظریات متعددی درباره الگوهای مشارکت سیاسی و دالیل حضور و عدم حضور مردم
در انتخابات مطرح شده است .به طوری که در هرکدام از نظریات بر وجه خاصی تأکید شده
است .به همین دلیل میتوان طیف متعددی از نظریات سنتی ،جدید ،نظریههای نوسازی،
نظریات اقتصادی ،فرهنگی و ...را مورد بررسی قرار داد .یکی از مهمترین نظریات که در
زمره نظریات اولیه به شمار میرود به فردیناند تونیس جامعه شناس اختصاص دارد .به عقیده
وی میان جوامع سنتی و جوامع مدرن تفاوت وجود دارد و این تفاوتها بر چگونگی انتخاب
مردم هر سامان تأثیرگذار است .این مطلب بوسیله فردیناندتونیس به صورت تمایزی بین
جامعه و اجتماع طرح گردیده است .گماینشافت یعنی رابطه نزدیک و چهره به چهره در
اجتماع باثبات و گزلشافت یعنی روابطی که براساس محاسبه عقالنی و نفع خود در اجتماع
سریعاً در حال تغییر استوار است (کرایب .)213 :1386 ،بنابراین نوع مشارکت مردم در
عرصههای مختلف هر جامعه دارای تفاوتهای قابل توجهی است و طیفی از رفتارهای سنتی
و شهری در میان مردم دیده میشود.
شپارت نیز با تأثیرپذیری از دورکیم به بررسی وضعیت جوامع از هم گسیخته میپرازد.
طبق نظر دورکیم ناهنجاری یک شرایط اجتماعی است که در آن هنجارها ضعیف شده یا از
بین میروند .ناهنجاری باعث میشود که جوامع غیر سازمان یافته و نامنظم شدند و افراد
احساس ارزش ها و هنجارهای مشترک را از دست بدهند ،در صورت نبود ارزشها و
هنجارهای مشترک افراد در باره اینکه چگونه باید فکر و عمل کنند ،نامطمئن میشوند
(کرایب .)240 :1386 ،طبق نظر دورکیم ،نظم اجتماعی به خاطر یک توافق عمومی روی
ماهیت ارزشها و نهادها (حکومت ،خانواده ،مذهب) بین اعضای یک جامعه وجود دارد ،این
توافق از خصوصیات مختص جوامع فاقد خط است که مبتنی بر همبستگی مکانیکی است
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وحدت اجتماعی که از یک توافق ارزش و هنجاری ،فشارهای قوی اجتماعی برای سازگاری
و وابستگی به سنتها و خانواده ناشی میشود .دورکیم شاهد تحول اجتماعی بود که بوسیله
انقالبات دموکراتیک و صنعتی آورده شد و سعی کرد که توصیف کند چگونه در جامعه
پیچیده صنعتی نظم اجتماعی تحقق مییابد .او عقیده داشت در جامعه مدرن نظم اجتماعی
مبتنی بر همبستگی ارگانیکی است .وحدت اجتماعی که مبتنی بر مجموعهای از نقشهای
بسیار تخصصی است که اعضای یک جامعه را به همدیگر وابسته میکند .برای مثال مردم
در جامعه صنعتی برای فراهم کردن کاالها و خدمات به هم وابسته هستند (همان.)389 :
همچنین رابرت کینگ مرتون در مقاله مشهورش با عنوان «ساختار اجتماعی و بی
هنجاری» سازگاریهایی را توصیف میکند که ممکن است در جایی بروز کنند که تاثیر
نظم معیارهای جمعی ضعیف شده باشد ،او وضعیتی را مطرح میکند که در آن از نظر
فرهنگی هدفهای تعیین شده با وسایل مناسب برای رسیدن به آن هدفها سازگاری ندارند.
بحث او این است که در چنین وضعیتی آنومی یا بیهنجاری تا آنجا گسترش مییابد که
موثرترین روشهای عملی ،خواه مشروعیت فرهنگی داشته یا نداشته باشد به طور نهادی بر
انواع سلوک تعیین شده برتری مییابد (کوزر و روزنبرگ .)212 :1387 ،نظریه دیگری که
درباره مشارکت سیاسی و انواع آن بیان شده است ،نظریه آلموند و وربا است .آلموند و وربا
میان نوع نظام سیاسی و نوع فرهنگ سیاسی رابطهای مستقیم قائل هستند؛ به این معنا که در
جوامع دموکراتیک فرهنگ سیاسی مشارکتی و در جوامع غیرمردمساالر ،فرهنگ سیاسی
تبعی یا محدود وجود دارد .مشارکت در جوامع مردمساالر بر پایه آگاهی بوده و شهروندان
آگاه بر اساس بحثهای صورت گرفته در رسانهها و عرصه عمومی دست به انتخاب میزنند.
در نقطه مقابل ،مشارکت سیاسی در جوامع غیرمردمساالر عمدتاً حالت تبعیت از گروه،
دولت ،خانواده ،قبیله و طایفه داشته و فاقد عنصر آگاهی است .به این دلیل که فرهنگ
سیاسی هنوز دموکراتیک و فعال نشده است ) . (Almond and Verba, 1989: 235در این
نظریه بر مبنای دموکراتیک بودن و سنتی بودن جامعه ،نوع خاصی از مشارکت سیاسی پدیدار
میشود.
عالوه بر نظریات فوق که به وضعیت جوامع و میزان دخیل بودن عناصر سنتی و مدرن در
آنها بررسی میشود ،نظریات دیگری وجود دارند که به طور خاص بر مبحث انتخاب افراد
تأکید میکنند .در همین راستا نظریهای مطرح شده است که به عنوان نظریه همرنگی شناخته
می شود .پدیده همرنگی از جمله مباحثی است که در رفتارهای اجتماعی به خصوص
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انتخابات قابل بررسی است .در صورتی که کاندیداهایی در فرآیند رقابت انتخاباتی بتوانند
مرحله صعودی فاصلهگیری از رقبا را به طور صعودی طی نمایند ،احتمال دارد در روزهای
پایانی ،مردم همرنگی بیشتری را نشان دهند و رأی خود را با رأی اکثریت همانند خواهند
ساخت .در این حالت مردم مصداق این گفتار خواهند بود که چون همه به فالنی رأی
میدهند من هم به او رأی خواهم داد .پدیده همرنگی در جوامع تودهوار به مراتب بیشتر از
جوامع فردگراست (اسماعیلی.)40 :1386 ،
نظریه انتخاب حسابگرانه (عقالنی) بیان میکند که اگر افراد این حقیقت را درک کنند
که مشارکت در یک اقدام جمعی منافع شخصی به دنبال دارد و موجب تغییر سهم آنها
میشود به مشارکت اقناع خواهند شد .بنابراین گروههای قومی قبل از هرگونه اقدام و
مشارکت ،توانایی خود را در یک اقدام جمعی سنجیده و بر مبنای آن عمل میکنند( بابایی،
 .) 16 :1382نظریه دیگری که در این زمینه بیان میشود نظریه دیرینهگرایان است .دیرینه
گرایی به معنی این است که حس تعلق قومی به طور طبیعی پس از متولد شدن فرد در یک
گروه قومی پدید میآید .از این رو ،هویت قومی هویتی "دیرین" تلقی میشود که به اعتبار
تولد در یک قوم در فرد شکل میگیرد .دیرینه گرایان همچنان مدعی اند که فرصتهای
واقع بینانه برای این که فرد بتواند هویت قومی خود را تغییر دهد بسیار اندک است .فرد با
اعضای گروه خویشاوند خود ،با همسایگان ،با هم کیشانش پیوندی مییابد؛ نه به دلیل عالقه
شخصی ،ضرورت عملی ،منافع مشترک یا تعهدات ،بلکه دست کم تا حدود زیادی به
شکرانه نوعی اهمیت بنیادینی که برای خود پیوند مذکور قائل است ( گیدنز.)25 :1963 ،
 .2-1چارچوب نظری پژوهش

در این مقاله از چارچوب نظری دیرینهگرایی به منظور تأثیر طایفهگرایی بر الگوی
انتخابات مجلس شورای اسالمی استفاده شده است .اصطالح کهنگرایی یا دیرینهگرایی در
ابتدا توسط ادوارد شیلز ساخته شد و گلیفورد گیرتز در دهـۀ  1950آن را بسط داد .بعدها
پژوهشگرانی مثــل ون دن بـرگ ،مسـترز و واکـر کونـور ،در بوجـود آمدن چشم اندازهای
جدید در مکتب کهنگرا سهیم بودند .کهنگرایان و یـا ازلـی انگارهـا بر این عقیدهاند که
قومیت و روابط قومی جزو روابط اولیه و مسلم بشری هسـتند و ملـتهـا جنبۀ تاریخی و کهن
دارند .از آنجا که گروههای خویشاوندی به تدریج به گروههای قومی تکامل یافتهاند ،لذا
مبنایی زیست شناختی برای وجود و عمومیت قوممداری در میان همه اقوام وجود دارد .از
مشهورترین دیرینهگرایان تاریخی یا نرم میتوان از دیوید میلر ،آنتونی اسمیت و واکر کانر
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نام برد .دیوید میلر یکی از ابعاد اصلی وجود یک قوم یا ملت را هویتی میداند که "تداوم
تاریخی را تجسم میبخشد "ولو این که برخی خاطرات گذشته در غبار زبان گم شده باشد
(میلر .)30 :1383 ،در برداشت اسمیت از اجتماعات قومی و ملتها نیز وجود خاطرات،
اسطورهها ،و تاریخ مشترک شرط وجود هویتهای ملی یا قومی محسوب میشوند (Smith,

) . 1992:124-25مهمترین رکن تعریف یک ملت و نیز یک قوم در برداشت واکر کانر
وجود "اسطورهای از اجداد مشترک" نزد آنان است که در طول تاریخ شکل گرفته است (
 .)Conversl, 2002: 246به عالوه اینکه ،نوعی دیرینهگرایی تاریخی در هانتینگتون نیز دیده
میشود ،زیرا به اعتقاد او دلبستگی عاطفی افراد با قومیت خویش که در طول زمان شکل
گرفته به قدری قدرتمند است که با کمترین تحریک سیاسی موجب سازماندهی آنان بر
محور موضوعات قومی و در تقابل با سایر گروهها میشود.
با توجه به این مسأله که الگوی طایفهگرایی نوعی روابط مبتنی بر کهن گرایی را دنبال
میکند و درصدد آن است تا از طریق روابط مبتنی بر انتساب ،نسبت به مشارکت سیاسی و
یا تعیین رفتارهای سیاسی نسبت به وضعیت سیاسی اقدام نماید ،چارچوب مزبور میتواند به
عنوان مبنایی برای پژوهش حاضر در نظر گرفته شود .زیرا طایفهگرایی بر مشترکات تاریخی
و فرهنگی تأکید میکند که بر تصمیمات سیاسی افراد نیز تأثیرگذار است.
 .3فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق حاضر نیز بدین صورت است:
 طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم ،نهم و دهم مجلس شورای اسالمی اثرمثبت دارد.
 احساس همبستگی و تعلق طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم ،نهم و دهمشورای اسالمی اثر مثبت دارد.
 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر براساس نوع دادههای جمعآوری و تحلیلشده ،پژوهشی کمی است و از
لحاظ نوع بررسی مسأله و ورود به آن ،میدانی محسوب میشود که با روش پیمایشی صورت
گرفته است .همچنین از لحاظ معیارهای مختلف طبقه بندی این پژوهش از نوع مطالعات
مقطعی ،پنهانگر ،توصیفی-تبیینی و کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق عبارت است
از کلیهی شهروندان  18سال به باالی شهرستان نورآباد که در انتخابات دوره هشتم تا دهم
مجلس شورای اسالمی در انتخابات شرکت کردهاند .در این مطالعه از روش نمونهگیری
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سهمیهای استفاده شده است ( نمونه گیری به معنای برداشتن نسبتی از جامعه یا کل به عنوان
معرف یا نماینده است این نمونه باید اکثر ویژگیهای جامعه کل را داشته باشد تا بتوان نتایج
حاصل از آن را به کل تعمیم داد .دادهها بر اساس طرح نمونهای سهمیهای مبتنی بر گروه
سنی  18سال به باال ،جنس و منطقه محل سکونت (همه مناطق شهرستان نورآباد ممسنی)
متناسب با حجم جمعیت جمع آوری شده است که تا حد امکان معرف جامعه و متناسب با
هدفهای پژوهش باشد .ابزاری که برای جمعآوری دادهها انتخاب شده ،پرسشنامه ساختمند
میباشد .پرسشنامه مزبور متناسب با متغیرهای تحقیق سؤاالت و مقیاسها طراحی شده و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،سؤاالتی که قابل فهم نبود یا ایراد داشتند تغییر داده شدند
و سپس پرسشنامه نهایی از طریق محقق جمعآوری شده است.
 .5تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته( الگوی انتخابات مجلس)

تعریف مفهومی :الگوی انتخابات نـوع کنش سیاسـی اسـت کـه بـا کارکردهای سـاختی
خرده نظامهای اقتصادی و جامعهای و فرهنگی در سطح کالن نظام اجتماعی رابطه دارد .این
الگو به عالوه در سطح خرده نظام اجتماع و الگوهای رفتاری آن ارتباط مییابد (نیکفر و
اکبری.)336 :1394 ،
تعریف عملیاتی :در این پژوهش از بین ابعاد الگوی انتخابات ،الگوی انتخابات مجلس
مدنظر میباشد و در سه مؤلفه( شرکت در انتخابات ،نصب پوستر نامزدها ،هزینهکردن برای
کاندیدها) مورد اندازهگیری قرار گرفته است.
متغیرهای مستقل (طایفهگرایی)

تعریف مفهومی :طایفهگرایی نوعی احساس و انگیزۀ درونی در افراد ساکن در مکان و
فضای جغرافیایی خاص است که ارزشهای مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست
را بر ارزشهای فراتر از محل یا مرتبط با محلهای دیگر ترجیح میدهند (حافظ نیا و کاویانی
راد .)8 :2009 ،به دیگر سخن ،مبحث طایفهمحوری ناظر بر اثرگذاری عناصر مکانی و
جغرافیایی در پسندها و مطلوبهای مؤثر در رفتار رأی دهندگان ساکن محدودههای خاص
(پایگاه حمایتی) زادشهری است (کاویانیراد و ویسی.)3 :1387 ،
تعریف عملیاتی :در این پژوهش به تعهدات قومی و طایفهای در شهرستان نورآباد ممسنی
اشاره میکند.
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 .6یافتههای پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش حاضر این بود که طایفهگرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا
دهم مجلس شورای اسالمی اثر مثبت دارد .برای آزمون فرضه حاضر از فرضیات جانبی و
خرد شده نیز استفاده شده است که در ادامه بدانها اشاره میشود.
جدول شماره  :1برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس
برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

غیر
استاندارد

الگوی
انتخابات

>-

شدید

مجلس
الگوی
انتخابات

>-

الگوی
>-

>-

انتخابات

0/164

0/144

0/23

0/14

0/14

0/066

0/079

0/063

3/28

2/06

2/12

داری

0/001

0/039

0/034

انتخابات

0/329

0/47

0/062

5/26

0/001

مجلس
الگوی
>-

کردن

شرکت در

0/217

استاندارد

استاندارد

بحرانی

معنی

الگوی

انتخابات

هزینه

احساس
همبستگی

مجلس
شرکت در

قدرت
نمایی

مجلس

انتخابات

تعصبات

برآورد

خطای

نسبت

سطح

انتخابات

0/814

0/95

0/123

6/62

0/001

مجلس
الگوی
>-

انتخابات
مجلس

1/00

0/91

----

----

----
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برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

برآورد

خطای

استاندارد

استاندارد

بحرانی

0/319

0/35

0/056

5/66

0/001

0/141

0/20

0/049

3/15

0/002

0/154

0/22

0/041

3/14

0/002

غیر
استاندارد

احساس

><-

همبستگی
احساس

شدید
><-

همبستگی
تعصبات
شدید

تعصبات

قدرت
نمایی

><-

قدرت
نمایی

نسبت

سطح
معنی
داری

فرضیه اول :تعصبات شدید قومی بر الگوی انتخابات مجلس اثر مثبت دارد.
مطابق دادههای ستون اول جدول فوق ،وزن رگرسیونی در رابطه ساختاری اثر  0/23مثبت
را نشان میدهد با توجه به سطح معنی داری ،فرضیه صفر رد شده و فرضیه یک پذیرفته
میشود .این رابطه همسو با پیشینه و ادبیات نظری تحقیق است که طایفهگرایی قوام دهنده
کنشهای فرد میباشد .بنابراین تعصبات شدید قومی بر الگوی انتخابات مجلس تأثیرگذار
است.
فرضیه دوم :قدرتنمایی قومی بر الگوی انتخابات مجلس اثر مثبت دارد.
طبق جدول (شماره  )1ضریب استاندارد وزن رگرسیونی نشاندهنده اثر متغیر مکنون
قدرتنمایی قومی بر الگوی انتخابات مجلس به میزان  0/14است .یعنی به ازای هر واحد
افزایش یا کاهش در متغیر قدرتنمایی قومی به همان مقدار افزایش یا کاهش در متغیر
الگوی انتخابات مجلس بوجود میآید .طبق نتایج بدست آمده چون سطح معنیداری کمتر
از  5درصد است فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته میشود؛ بدین معنی که شهروندانی با
احساس همبستگی متفاوت از میزان انتخابات متفاوتی برخوردار هستند و با افزایش قدرت
نمایی الگوی انتخابات مجلس افزایش مییابد .همچنین ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای
درون مدل نیز معنی دار است.
فرض سوم :احساس همبستگی و تعلق طایفهای بر الگوی انتخابات مجلس اثر مثبت
دارد.
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فرض بر این است که شهروندانی که از سطح احساس همبستگی و تعلق طایفهای باالتری
برخوردارند رفتارهای انتخاباتی بیشتری دارند به نوعی نمرات باالی احساس همبستگی و
تعلق طایفهای با نمرات باالی انتخاباتی و نمرات پائین احساس همبستگی و تعلق طایفهای با
نمرات پائین انتخاباتی هماهنگی دارد .اثر این رابطه  0/14میباشد با اطمینان  99درصد فرضیه
صفر رد میشود و فرضیه یک یا محقق پذیرفته میشود یعنی با افزایش احساس همبستگی و
تعلق طایفهای رفتار انتخاباتی شهروندان افزایش مییابد.
در مجموع ضرایب همه متغیرهای آشکار و پنهان در مدل معنیدار میباشد و برآورد
پارامترهای مدل نشان میدهد که ضرایب برآورد شده تفاوت اساسی با صفر دارند .مقادیر
مدل ساختاری موجود بیانگر این است که ابعاد طایفهگرایی حاضر در مدل در مجموع0/14
درصد از واریانس متغیر وابسته الگوی انتخابات مجلس را تبیین میکنند و  0 /64عوامل به
خارج از مدل مربوط میباشد همچنین با توجه به برآوردهای انجام شده میتوان گفت اثر
همه ابعاد طایفهگرایی بر الگوی انتخابات مجلس به لحاظ آماری معنادار و مثبت است.
جدول شماره : 2برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس
برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

غـــــیـــــر
استاندارد

طــایــفــه
گرایی

<---

الگوی انتخابات
مجلس

0/99

بــــــــرآورد

خـــــطـــــای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

0/45

0/21

4/82

سطح
مــعــنــی
داری
0/001

وزن گرسیونی حاضر در مدل ساختار اثر طایفهگرایی بر الگوی انتخابات مجلس%45
است و این متغیر  0/19از تغییرات الگوی انتخابات مجلس را تبیین میکند .با اهمیت به سطح
معنیداری کمتر از  5صدم فرض صفر رد شده و فرض محقق پذیرفته میشود .بنابراین
طایفهگرایی بر الگوی انتخابات مجلس تأثیر دارد.

218

بررسی تأثیر طایفهگرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسالمی

جدول شماره  : 3برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل فشار گروهها بر الگوی انتخابات مجلس
برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

غیر
استاندارد

برآورد

خطای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

سطح
معنی
داری

الگوی

فشار
گروهها

 <-انتخاباتمجلس

0/44

0/31

0/09

4/93

0/001

نتیجه برآورد استاندارد در مورد اثر فشار گروهها بر الگوی انتخابات مجلس نشان میدهد
که با اطمینان  99درصد فرضیه صفر رد میشود و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود اثر این
رابطه  31درصد میباشد و جهت آن مثبت است یعنی با افزایش فشار گروهها کنشهای
انتخاباتی نیز افزایش مییابد چنین نتیجهای همسو با پیش فرضهای نظری در این زمینه است.
جدول شماره  : 4برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد مدل رقابت بر سر منابع کمیاب بر الگوی
انتخابات مجلس
برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

غیر
استاندارد

رقابت سر
منابع
کمیاب

برآورد

خطای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

سطح
معنی
داری

الگوی
 <-انتخاباتمجلس

1/79

0/82

0/27

6/87

0/001

چنانکه در جدول مشاهده می شود متغیر مکنون رقابت سر منابع کمیاب در مدل معادله
ساختاری با متغیرهای مشاهده شده بیرونی ( دستیابی به امکانات اقتصادی و اجتماعی ،ایجاد
فرصت شغلی ،ایجاد منزلت اجتماعی و مصالح و منافع طایفه)  66درصد تغییرات متغیر پنهان
درونی الگوی انتخابات مجلس را تبیین میکند و  34درصد تغییرات این متغیر توسط عواملی
خارج از این مدل قابل تبیین است وزن رگرسیونی در مدل ساختار  82صدم اثر رقابت بر سر
منابع کمیاب بر الگوی انتخابات مجلس را نشان میدهد .فرض تحقیق با توجه به سطح معنی-
داری  0/001پذیرفته و فرض صفر رد میشود.
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جدول شماره  : 5برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد خانواده افراد بر الگوی انتخابات مجلس
برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

غیر
استاندارد

خانواده
افراد

برآورد

خطای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

سطح
معنی
داری

الگوی
 <--انتخاباتمجلس

0/17

0/17

0/06

2/86

0/004

بر اساس وزن رگرسیونی استاندارد اثر خانواده افراد بر الگوی انتخابات مجلس 0/17
میباشد و با سطح معنی داری کمتر از  5صدم دالیل کافی برای رد فرضیه صفر وجود دارد
پس فرض محقق تأیید میشود به نوعی میتوان گفت که نمرات باالی خانواده افراد یعنی
تأثیر مثبت بر انتخابات زیاد و نمرات پایین خانواده افراد یعنی تأثیر منفی نسبت به رفتار
انتخاباتی کم همخوانی دارد و با افزایش تأثیر خانواده از منفی به سمت متعادل و سپس مثبت
الگوی انتخاباتی هم افزایش می یابد ضریب تعیین این رابطه در حد ضعیف برابر با 4درصد
میباشد که احتمال دارد به علت حجم نمونه باال کمترین اثر هم معنیدار شده باشد.
جدول شماره  :6برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل تفکر سیاسی اصالح طلبی بر الگوی
انتخابات مجلس
برآورد
پارامترهای مدل ساختاری

غیر
استاندارد

تفکر سیاسی
اصالح طلبی

برآورد

خطای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

سطح
معنی
داری

الگوی
 <--انتخابات

0/69

0/37

0/17

4/26

0/001

مجلس

میتوان نتیجه گرفت با  95درصد اطمینان اعضای جامعه آماری که دارای تفکر سیاسی
اصالح طلبی میباشند از الگوی انتخابات مجلس بیشتری برخوردار هستند .فرض محقق
پذیرفته میشود و فرض صفر رد میشود .برآورد استاندارد این اثر  %37است و سازه پنهان
تفکر سیاسی اصالحطلبی تبیین  13درصد از تغییرات الگوی انتخابات مجلس را دارند.
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جدول شماره  : 7برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد پارامترهای مدل رأی دادن جماعت بر الگوی
انتخابات مجلس
برآورد
غیر

پارامترهای مدل ساختاری

استاندارد

برآورد

خطای

نسبت

استاندارد

استاندارد

بحرانی

سطح
معنی
داری

الگوی
رأی دادن
جماعت

<---

انتخابات

0/47

مجلس

0/27

3/99

0/12

0/001

فرض بر این است که شهروندانی که متأثر از رأی دادن جماعت بیشتری هستند دارای
کنشهای انتخاباتی بیشتری می باشند فرض محقق با سطح معنی داری 0/001پذیرفته شده
است رأی دادن جماعت بر الگوی انتخابات مجلس اثر دارد اما این اثر برابر با (  0/27صدم)
2

ضعیف میباشد و میزان  Rبرابر  0/7درصد است.
عالوه بر یافتههای باال ،الگوی انتخابات مجلس در نورآباد ممسنی براساس متغیر جنسیت
نیز مورد بررسی قرار گرفته است که یافتههای آن در جدول زیر بیان شده است.
جدول شماره  : 8آزمون تی مقایسه الگوی انتخابات مجلس دو گروه مردان و زنان
ازمــون بــرابــری
فاصله اطمینان
واریانسها
تفاضـل
باالتر

پایینتر خطای

تفاضـــل ســطح
میــانگین

م ع نی

معیار

ها

داری

درجــه
ازادی

ســـطح
T

مــعــنــی F
داری

-/31 -/042

0/069

-/177

0/01

498

0/976 -2/57

-/31 -/042

0/069

-/177

0/01

430

-2/57

0/001

فـــرض
برابری
عـــــدم
فـــرض
برابری
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در این جا فرض بر این است که آیا میانگین الگوی انتخابات مجلس در دو گروه یکسان
 H 0 : 1   2
است.

H
:

1


2
 1
از این رو:
این آزمون اختالف میانگین الگوی انتخابات مجلس زنان و مردان را محاسبه میکند و پیش
فرض ویژهای دارد که ناظر بر همگونی واریانس گروهها است .اگر فرض برابری واریانسهای
دو جامعه مطرح باشد از واریانس ادغام شده دو گروه استفاده میشود و اگر واریانس دو نمونه
متفاوت باشد استفاده از آزمون  tبا واریانسهای جداگانه انتخاب مطمئنتری است با توجه به
اطالعات جدول باید اول ثابت شود که اختالف معنی داری بین واریانس گروه زنان و مردان
وجود ندارد .لذا از آزمون لوین استفاده می شود .آزمون لوین پیش فرض همگونی واریانسها را
آزمون مینماید ،مشاهده می شود که واریانس دو گروه اختالف معنیداری با هم ندارد .احتمال
این شاخص بزرگتر از  5صدم است و دو گروه زنان و مردان همگون هستند بنابراین در نتایج
آزمون  tسطر اول گزارش می شود سطح معنی داری کوچکتر از  5صدم برابر با  0/01نشان میدهد
بین دو میانگین اختالف معنیداری است ،فرض صفر رد میشود و بیان میشود،کنشهای انتخاباتی
توسط مردان با  0/17صدم تفاضل بیشتر از زنان است.
جدول شماره  : 9آمار اتا برای تببین رابطه الگوی انتخابات مجلس و تحصیالت

اتا
الگوی انتخابات و تحصیالت /076

مجذور اتا

درجه ازادی

سطح معنی داری

/007

3

/427

مشاهده می شود که میانگین الگوی انتخابات در بین شهروندانی با تحصیالت باالتر بیشتر
میباشد ،اما با توجه به سطح معنیداری بیشتر از  5صدم فرض محقق رد میگردد و فرض صفر
مبنی بر برابری میانگین نمرات چهار گروه تحصیلی پذیرفته می شود به عبارت دیگری میتوان
گفت بین میانگین الگوی انتخاباتی در این چهار گروه تحصیلی اختالف معنی داری وجود ندارد،
نتایج مجذور اتا نیز نشان میدهد که این متغیر قدرت تبیین واریانس الگوی انتخاباتی را ندارد.
جدول شماره  :10آمار اتا برای تببین رابطه الگوی انتخابات مجلس و پایگاه اقتصادی اجتماعی
اتا

مجذور اتا درجه ازادی

پایگاه اقتصادی اجتماعی و الگوی انتخابات /008 /092

4

سطح معنی داری
/382

درجدول شماره  ،10نتایج توصیفی مشاهده می شود که میانگین الگوی انتخاباتی در بین
شهروندانی با پایگاه اقتصادی اجتماعی خیلی پایین نسبت به بقیه پایگاهها بیشتر میباشد اما با توجه
به سطح معنیداری بیشتر از  5صدم فرض محقق رد می گردد و فرض صفر مبنی بر برابری
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میانگینهای الگوی انتخاباتی در پایگاههای اقتصادی اجتماعی مختلف پذیرفته میشود به عبارت
دیگری می توان گفت بین میانگین الگوی انتخاباتی در این پنج پایگاه اختالف معنیداری وجود
ندارد نتایج مجذور اتا برابر صفر درصد نیز نشان میدهد که این متغیر قدرت تبیین واریانس
الگوی انتخاباتی را ندارد.
 .7نتیجه گیری
در این پژوهش تالش شده است به بررسی جامعه شناسی طایفه گرایی و تأثیر آن بر الگوی
انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسالمی( :مطالعه موردی شهرستان نورآباد) باشد.
محاسبههای انجام شده با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نشان میدهد مردان بیش از
زنان و شهروندان مجرد بیشتر از متأهل از الگوی انتخابات مجلس پیروی میکنند ،پس از آن با
استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری و با احتساب خطاهای اندازهگیری سایر متغیرهای
پژوهش به ترتیب (رقابت بر سر منابع کمیاب  0/82درصد ،طایفه گرایی  0/45درصد ،تفکر
سیاسی اصالحطلبی 0/37درصد ،فشار گروهها 0/31درصد ،رأی دادن جماعت 0/27درصد،
تعصبات شدید طایفهای  0/23درصد ،خانواده افراد  0/17درصد ،احساس همبستگی و تعلق

طایفهای  0/14درصد ،قدرت نمایی قومی 0/14درصد) تأثیر را بر الگوی انتخابات مجلس داشته-
اند .اما طایفه گرایی در بین پایگاه های اقتصادی اجتماعی و تحصیالت مختلف یکسان بوده و
تفاوتی وجود نداشته است.
متغیرهای احساس همبستگی و تعلق طایفهای ،قدرت نمایی قومی ،تعصبات شدید طایفهای
در فضای چند متغیره مدلسازی معادالت ساختاری با احتساب خطاهای اندازه گیری 45درصد
تغییرات الگوی انتخابات مجلس را تبیین میکنند .بر اساس نظریههای مربوط به الگوی رای دهی

افراد میتوان استناد نمود که کنشهای انتخاباتی از جمله کنش هایی است که نیاز به تعصبات
شدید و قدرت نمایی قومی شهروندان داشته است نتایج نشان میدهد که طایفهگرایی به عنوان
منبع کنش انتخاباتی میتواند این کنشها را تقویت و تسهیل نماید.
یافتههای پژوهش مبتنی بر اثر قدرت نمایی قومی بر الگوی انتخابات مجلس میباشد ،یعنی
هرچقدر سطح قدرت نمایی قومی باالتر باشد الگوی رای دهی بیشتر صورت میگیرد .میتوان
استدالل کرد که قدرتنمایی قومی یکی از عوامل مهم در اثرگذاری کنشهای انتخاباتی
شهروندان محسوب میشود .همچنین در این بررسی نشان داده شد که تعصبات شدید قومی بر
الگوی انتخابات مجلس اثر دارد .تعصبات شدید قومی به معنای آن است که شخص در مسائل
خانوادگی و خویشی واکنشهای عاطفی و احساسی به دور از هر گونه معیار عقالنی داشته باشد.
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یکی دیگر از نتایج جدید این پژوهش تأثیر رقابت بر سر منابع کمیاب( دستیابی به امکانات
اقتصادی و اجتماعی ،ایجاد فرصت شغلی ،ایجاد منزلت اجتماعی ،مصالح و منافع طایفه) بر
الگوی انتخابات مجلس میباشد .این فرضیه بیشترین تأثیر (  0/82صدم) را در بین متغیرهای
پژوهش بر الگوی انتخابات مجلس دارد .در مقیاس  1تا  ،5میانگین این سازه  4/27میباشد و
 66درصد از تغییرات الگوی انتخابات مجلس قابل تبیین با ابعاد رقابت سر منابع کمیاب است.
پیشنهادهای کاربردی
در اینجا پیشنهادهایی بنیادین برای حل تعصب طایفهگرایی در حوزه انتخابیه ممسنی ارایه
میشود :تشکیل کارگروههای تعدیل طایفهگرایی(این کارگروه باید متشکل از نخبگان ،اساتید،
فرهنگیان ،حقوق دانان و جامعه دانشجویی باشد که در قالب همایشها و نشستهای علمی برای
برگزاری انتخاباتی مسالمت آمیز و به دور از تنشهای طایفهای تالش نمایند).
ایجاد آگاهی توسط کارگروههای ضد طایفه گرایی در جهت کاهش هیجانات توده در زمان
انتخابات.
ایجاد نظام موازنه از طریق کنترل سران طایفه به وسیله نخبگان مخالف طایفهگرایی.
اتحاد و انسجام نامزدها قبل از برگزاری انتخابات در جهت آرامش و سالمت آن.
توجه نمایندگان به شایستهساالری به جای ارادت ساالری.
عدم برخورد غیرتزا و تعصبآمیز نمایندگان با ساکنان حوزه انتخابیه خود.
سوق دادن افکار عمومی به توسعه سیاسی و اقتصادی شهرستان و تالش برای ایجاد همدلی و
اتحاد میان طوایف.
ایجاد توسعه متوازن و توزیع و تخصیص عادالنه منابع بر بنیاد عدالت جغرافیایی.
ارتقای بخش های اقتصادی نظیر صنعت پتروشی می و همچنین تخصیص بودجه به پروژههای
عمرانی در مناطق مختلف جغرافیایی و فارغ از هویت و تعلقات مکانی-زادگاهی.
انتخاب یک اندیشه سیاسی همهگیر ( فرا طایفهای) ،به نحوی که چتر کامل و پوشش فراگیری
برای افراد منطقه (کل شهرستان) ایجاد کند تا همه یا اکثریت قاطع جمعیت ساکن در سرزمین
خود را متعلق به آن بدانند و بر این اساس ممسنی به سوی مدیریت سیاسی یکپارچهای رانده شود
و امکان کنترل و تنظیم روابط بین طوایف فراهم آید و از این طریق الگوی مدیریت مشارکتی و
صلح فراهم میشود.

224

منابع و مآخذ:

بررسی تأثیر طایفهگرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسالمی

 پور افکــاری ،نصـــراهلل( ،)1383نزاع های جمعی محلی،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی طرح مســائل جامعه شــناســی
ایران.
رومینا ،ابراهیم و صادقی،وحید ( ،)1394بررسی تأثیر طایفهگراییبر الگوی رأی دهی ( مطالعه موردی :شهر ستان نورآباد مم سنی)،
فصلنامه ژئوپلیتیک ،)3(11 ،ص.84-116
ریتزر ،جورج ( ،)1384نظر یه جامعهشففناسففی در دورانمعاصففر ،مترجم :محســـن ثالثی ،تهران ،انتشـــارات علمی ،چاپ
هشتم.
ریتزر،جورج؛( ،) 1388نظریه جامعه شففناسففی در دورانمعاصر،ترجمه :محسن ثالثی ،تهران :انتشارات علمی.
ســـجادی قیداری،حمداهلل؛ پور طاهری ،مهدی؛ صـــادقی ،وحید،حسینی ،محمد حسین( ،)1395تحلیل رابطه طایفهگرایی اجتماعات
محلی با توســـعه ســـیاســـی در شـــرایط انتخاباتی (مطالعه موردی:
شهر ستان نورآباد مم سنی) ،مجله جغرافیا و تو سعه ناحیهای،
سال چهاردهم ،شماره  ،1شماره پیاپی ،26ص .19-46
شـــمس الدینی ،علی( ،)1389انتخابات و طایفهگرایی با تأکید برروند انتخابات مجالس پنجم تا هشــتم شــورای اســالمی در حوزه
انتخابیه ممســنی ،دان شنامه حقوق و سیا ست ،شــماره ،14ص
.40 -11
کاویانی راد ،م ،.و ویسـی ،ه ،)1387(.بررسـی تأثیر همســایگی برانت خا بات ایران ،م طال عه موردی نهمین دوره انت خا بات ر یاســــت
جمهوری در ایران ،فصلنامه ژئوپلیتیک،)3(4 ،ص.1-20
کرا یب ،یان .)1386( ،نظر یه اجتماعی کالسفف یک ،ترجمه:شهناز مسمی پرست .تهران :نشر اگه.
کوزرلوئیس و روزنبرگ بر نارد( ،)1378نظر یه های بن یادیجامعه شناسی ،مترجم فرهنگ ارشاد ،نشر نی.
مجتهدزاده ،پ(  ،)1392جغرافیای سففیاسففی و سففیاسففتجغرافیایی ،تهران :انتشارات سمت.
نیازی ،محســن؛ بهروزیان ،بهروز؛ ســخایی ،ایوب؛ حســینی زادهآرانی( ،)1396فراتحلیل رابطه بین طایفه گرایی و نزاع دسته جمعی
با تأک ید بر متغیر ت عد یل گر قوم یت ،پژوهشفف های راهبردی
امنیت و نظم اجتماعی ،ســال شــشــم ،شــماره پیاپی18،شــماره
سوم.ص.1-16
نیکفر ،جاســـب ،اکبری ،ســـارا ( ،)1394بررســـی رفتار انتخاباتیشهروندان شهر نورآباد؛ در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره ،40صص .352-329
میلر ،دیوید ( ،)1379مل یت ،ترجمه داود غرایاق زندی ،تهران:نشر تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی).
-Almond. Gabrial. Verba. Sidney (1989), The
Civic Culture: Political Attitudes and
Democracy in Five Nations, Center for
international Studies, Princeton University.
-Conversl, Daniele (2002), Ethnonationalism
in the Contemporary World. Walker Conner

and the Study of nationalism. London:
Rutledge.
-Smith. Anthony (1992). A Europe of Nationor the Nation of Europe? Journal of peace
research, vol 3. No 2. Pp 129-135.

